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VERIFICAÇÃO DO FATOR MATERIAL, DENTRO DOS FATORES 

GERADORES DE CAPACIDADES (DOAMEPI), NO AMBIENTE OPERACIONAL 

DE MISSÃO DE PAZ NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO. 

YINSON ARMANDO GUERRERO BRUM 1  

TIAGO EDUARDO SIQUEIRA VERAS 2 

 

RESUMO: 

Em uma Missão de Paz das Nações Unidas, a diversidade de exércitos é ampla, de forma que é 

possível encontrar em um só território, diversas doutrinas, organizações, materiais, e tropas com 

diferentes adestramento, educação e instrução. A pesquisa teve como foco o material dentre os 

fatores geradores de capacidades (DOAMEPI), fazendo uma análise daquele e sua correlação com 

alguns fatores do ambiente operacional da República Democrática do Congo (Missão - Terreno - 

Ameaças). Para isso, foi feita uma abordagem geral exploratória da bibliografia existente e um 

questionário dirigido a militares do Exército Nacional do Uruguai, que tenham tido a experiência de 

integrar Contingentes da MONUSCO relacionados diretamente com a utilização dos meios em 

questão, dentro de suas respectivas frações. A finalidade é verificar se o material utilizado é suficiente 

para o cumprimento da missão, e realizar sugestões de quais materiais seriam necessários para 

aumentar essas capacidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Missão de Paz. Nações Unidas. MONUSCO. Exército Nacional do Uruguai. 

Materiais do Exército Uruguaio. 

RESUMEN: 

Em una Misión de Paz de las Naciones Unidas la diversidad de ejércitos es amplia, de forma que es 

posible encontrar en un solo territorio, variadas doctrinas, organizaciones, materiales, y tropas con 

diferentes adiestramiento, educación e instrucción. La pesquisa tiene como foco el material dentro de 

los factores generadores de capacidades (DOAMEPI), realizando un análisis de ese y su correlación 

con algunos factores del ambiente operacional de la República Democrática del Congo (Misión - 

Terreno – Amenazas). Para eso, fue hecha un abordaje general exploratorio de la bibliografía 

existente y un cuestionario dirigido a militares del Ejército Nacional de Uruguay, que hayan tenido la 

experiencia de integrar Contingentes de MONUSCO relacionados directamente con la utilización de 

los medios en cuestión, dentro de sus respectivas fracciones. La finalidad es verificar si el material 

utilizado es suficiente para el cumplimiento de la Misión, y realizar recomendaciones de cuales 

materiales serian los necesarios para aumentar esas capacidades. 

PALABRAS-CLAVE: Misión de Paz. Naciones Unidas. MONUSCO. Ejército Nacional del Uruguay. 

Materiales del Ejército Uruguayo.  

_________________ 
1
Capitão de Cavalaria Bacharel em Ciências Militares pela Escola Militar (EM) do Exército do Uruguai 

em 2008. 

2
Capitão de Cavalaria Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negra em 

2005. Pós-graduado em Ciências Militares pela escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) em 

2013.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com o fim da Guerra Fria, o ambiente político mundial começou a mudar. A 

rivalidade entre superpotências cessou e a comunidade internacional tinha como 

ambição promover um novo sistema de segurança global, baseada na igualdade, 

direitos individuais e desenvolvimento econômico e social. Apesar da mudança, a 

violência prevaleceu e ocorreram cerca de 120 conflitos ativos entre 1989 e 2010, 

permanecendo entre 30 e 40 na atualidade, sendo 92% conflitos internos e uns 8% 

com participação estrangeira. 

O atual contexto político e de segurança mundial, exige uma abordagem 

ampla e cooperativista que, subsequentemente, tem a necessidade de novos 

conceitos de segurança militar e não militar, juntamente com o desenvolvimento 

socioeconômico das nações e pessoas envolvidas, mantendo o Exército com o 

papel principal nas Ações Preventivas de Conflitos1, Manutenção da Paz2, 

Estabelecimento da Paz3, Consolidação da Paz4 ou Imposição da Paz5. Um bom 

exemplo de uma missão multidimensional, com um mandato amplo, foi a Missão das 

Nações Unidas na República Democrática do Congo (RDC) MONUC6 (1999-2010), 

substituída, posteriormente, por uma missão de estabilização (MONUSCO), em julho 

de 2010, até os dias atuais. 

Em operações de paz, a força não será usada como um meio para cumprir o 

mandato. No entanto, exclui-se dessa regra a defesa de pessoas e propriedades das 

Nações Unidas, resistir a ataques armados a fim de proteger as forças de 

manutenção da paz, e garantir o cumprimento de sua missão estabelecida. Sob 

estas circunstâncias, os pacificadores podem usar a força como meio de autodefesa.  

                                            
1
 Ações preventivas podem ser descritas como diplomacia preventiva, implantação de tropas ou 

combinação de ambas (PEACE OPERATIONS TRAINING INSTITUTE, 2011). 

2
 Presença das Nações Unidas com o consentimento das partes em Conflito (PEACE OPERATIONS 

TRAINING INSTITUTE, 2011). 

3
 Aborda um conflito em progresso (PEACE OPERATIONS TRAINING INSTITUTE, 2011). 

4
 Identificação de medidas e estruturas que promovem a Paz, desenvolvimento de confiança e 

interação entre partes que já estiveram em Conflito  (PEACE OPERATIONS TRAINING INSTITUTE, 
2011). 

5
Variedade de atividades Coercivas para pôr fim ao Conflito  (PEACE OPERATIONS TRAINING 

INSTITUTE, 2011). 

6
 Imposição da Paz na República Democrática do Congo até julho de 2010 
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Na RDC, a força militar se verá obrigada, muitas vezes, a operar em áreas 

onde a situação geral de segurança encontra-se totalmente deteriorada, com 

ausência da lei e da ordem, presença de vários grupos de milícias e a existência de 

ameaças constantes contra a população civil. 

Este ambiente operacional complexo condicionará, em certa forma, o estado 

operacional que deve possuir essa tropa, ligado totalmente aos fatores geradores de 

capacidades (Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e 

Infraestrutura – DOAMEPI) 7 das diferentes Forças Militares, obrigando as mesmas a 

inovarem e adequar seus meios para o cumprimento do Mandato e das Missões 

encarregadas pelas Nações Unidas. Por exemplo: os meios materiais utilizados na 

Missão MINUSTAH (Haiti) não serão 100% os mesmos utilizados na Missão 

MONUSCO (RDC). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Em uma Missão de Paz das Nações Unidas a diversidade de Exércitos é 

ampla, de forma que é possível encontrar-se, em um só território, diversas doutrinas, 

organizações, materiais e tropas, com diferente adestramento e educação. 

O foco da pesquisa foi fazer uma análise dos meios empregados pelo 

Exército do Uruguai na República Democrática do Congo, analisando, dentro dos 

fatores geradores de capacidades, o fator material, fazendo uma análise deste e sua 

correlação com alguns fatores do ambiente operacional da RDC (Missão – Terreno –

Ameaças), de esta forma verificar: ¿esses meios são os adequados para cumprir a 

missão?, assim como identificar meios, dispositivos ou qualquer outro elemento que 

possa aumentar as capacidades daqueles meios já existentes.  

 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de estabelecer sugestões a respeito dos materiais que melhor se 

adéquam em um ambiente Operacional como o da RDC, o presente estudo pretende 

analisar os meios Materiais desdobrados pelo Exército do Uruguai na RDC para o 

                                            
7
 É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possam obter um efeito 

estratégico, operacional ou tático. É obtida a partir de um conjunto de sete fatores determinantes, 
inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização (e/ou processos), Adestramento, Material, 
Educação, Pessoal e Infraestrutura - que formam o acrônimo DOAMEPI.  (Brasil, 2015) 



8 
 

cumprimento do Mandato das Nações Unidas com a finalidade de verificar se esses 

meios são os adequados, e/o de que forma podem ser aumentadas suas 

capacidades.  

Para viabilizar a consecução do Objetivo Geral, serão estabelecidos objetivos 

específicos que permitam alcançar o mesmo: 

a) Análise das características do terreno da RDC;  

b) Identificar as ameaças existentes no ambiente operacional; 

c) Identificar a Missão da Força empregada para o Cumprimento da 

Missão; 

d) Verificar se os meios com os quais conta a Força Militar são os  

adequados para o Cumprimento da Missão; 

e) Identificar possíveis soluções para o emprego de meios materiais  

adequados a missão, em caso que não sejam os já utilizados; e    

f) Sugerir um melhor emprego dos meios já existentes. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇOES  

 

“O Ambiente Operacional: as recentes e sucessivas mudanças em todos os 

campos do poder têm produzido significativos reflexos no modo de operar das forças 

militares” (BRASIL, 2015, p. 3-1).    

Visto que:  

As Operações em Amplo Espectro podem ser desenvolvidas em áreas 
geográficas lineares ou não, de forma contigua ou não, buscando 
contemplar as diversas missões e tarefas que envolvem o emprego de 
meios terrestres. Essas missões e tarefas orientam quanto às capacidades 
necessárias à força. Com base nessas capacidades, a composição de 
meios deve ser flexível, modular, permitindo a adaptação às mudanças do 
ambiente e com sustentabilidade garantida por meios logísticos 
dimensionados na medida certa. Um apurado Exame de Situação orienta a 
melhor forma de dispor as forças, que podem combinar atitudes e tipos 
distintos de operações (BRASIL, 2015, p. 4-2).    
      

Dentro desse contexto surge a necessidade de explorar materiais que mais se 

adequam e/ou se adaptam a um ambiente operacional complexo, dentro de um 

marco de uma Operação de Paz das Nações Unidas.  

Nesse sentido, o presente Estudo se justifica por promover uma pesquisa de 

um tema atual e de importância, principalmente para aqueles países que estão 

empregados em uma Missão de Paz, ou no futuro pensam enviar tropas a áreas 

com ambientes operacionais similares. 
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2 METODOLOGÍA 
 

Com a finalidade de colher o máximo de informação que ofereça as 

ferramentas  

necessárias para realizar uma análise profunda dos meios materiais utilizados para o 

cumprimento das Missões de Paz, no ambiente operacional da República 

Democrática do Congo, ou países com características similares, o delineamento 

desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento das fontes, questionários, 

argumentações e discussão dos resultados. 

 No que diz respeito à forma de abordagem do problema, foram utilizados 

principalmente os conceitos de pesquisa quantitativa, pois ao serem utilizados 

questionários para obter a informação, as referências numéricas ali obtidas foram 

fundamentais para a compreensão da suficiência, insuficiência e necessidades dos 

meios.  

 Para alcançar o objetivo Geral, foi empregada a modalidade de pesquisa 

exploratória, somando assim ao conhecimento escrito disponível dentro da doutrina 

existente, utilizada para combate Convencional, a informação obtida nos 

questionários feitos a professionais nos níveis Pelotão, Subunidade, e Unidade com 

vivencias em Missões de Paz na República democrática do Congo.  

As fontes utilizadas na pesquisa foram manuais de emprego militar do 

Exército Brasileiro e Uruguaio, Informes da Situação atual da RDC, Manuais de 

Cursos realizados pelo autor no Peace Operations Training Institute (POTI); 

Esta pesquisa, quanto à finalidade, classifica-se como aplicada, por ter como 

propósito conseguir ensinamentos que buscam à aplicação prática das soluções, 

querendo uma melhor utilização dos meios existentes. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Para dar um delineamento da pesquisa, iniciamos com a definição de termos 

e conceitos, principalmente limitando somente o fator de análise dentro do 

DOAMEPI, o fator material, a fim de viabilizar a solução ao problema de pesquisa, 

sendo baseada em uma revisão de Literatura do Brasil e do Uruguai, no Período de 

2002 a 2018. Essa delimitação busca incluir as edições mais novas dos Manuais de 
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Campanha de Organizações de Cavalaria Mecanizada dos dois países, assim como 

o ano de preparação do primeiro Contingente de Forças Militares Uruguaias a ser 

enviadas ao País Africano. 

 Foram utilizadas a palavras-chaves Missão de Paz, Nações Unidas, 

MONUSCO, Exército do Uruguai, em espanhol e português em diferentes sítios 

eletrônicos da Internet, Sites, Bibliotecas de Monografias do Exército do Uruguai, 

IMES (Instituto Militar de Estudo Superior do Exército do Uruguai), IMAE (Instituto 

Militar das Armas e especialidades do Exército do Uruguai). O sistema de busca foi 

completado por matéria da Plataforma POTI (PEACE OPERATIONS TRAINING 

INSTITUTE), bem como manuais de Campanha dos Exércitos dos dois países. 

 No que se refere ao tipo de Operação Militar, o enfoque foi dado nas 

Operações de Missão de Paz, especificamente no ambiente Operacional da 

República Democrática do Congo.  

a. Critério de Inclusão:   

- Estudos Publicados em português o espanhol relacionado aos Materiais 

utilizados por Países que integram as Nações Unidas em Missão da MONUSCO. 

- Informes dos Contingentes Uruguaios no Congo referentes a ameaças 

atuais e terreno da Área de Missão.  

 

 b. Critério de Exclusão: 

- Estudos de meios materiais utilizados em outras Missões de Operações de 

Paz com ambiente Operacional distinto ao estudado. 

- Estudos ou analises dos meios matérias de países que não se encontrem 

em missão da MONUSCO.    

 

2.1.1 ANALISES DO TERRENO DA RDC 

 

 A RDC é o decimo segundo país mais extenso do mundo. Localiza-se no 

Centro do Continente Africano. 

 Seu território é bem complexo e variado em toda sua extensão. As maiores 

elevações estão no Sul, ao norte os cumes são mais baixos, enquanto que na costa 

há uma faixa de planícies a subirem até as altitudes das Colinas. A leste desta 

imensa planície florestal selvagem, erguem- se os maciços e montanhas, formando 
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vales e desfiladeiros. Também há grandes lagos, principalmente ao Centro; e os 

bosques cobrem mais da metade do seu território.   

 No que refere ao solo, principalmente ao nordeste, leste e sudeste, 

encontram-se solos muitos argilosos e calcários, o que, dependendo do clima, irá 

condicionar nesse momento os meios mais propícios para ser utilizados. (URUGUAI, 

2018). 

 

 2.1.2 AMEAÇAS EXISTENTES NO AMBIENTE OPERACIONAL 

 

Existem atualmente mais de 100 grupos armados na RDC, com 

características operacionais, logísticas e diversas ideologias, o que dificulta a sua 

classificação.  Se destaca o fato que, independentemente das razões que os levam 

a organizar e operar como um grupo armado, muitas de suas ações podem ser 

classificadas como atividades de um grupo criminoso e não um grupo armado 

orientado por concepções Ideológica e/ou política (URUGUAI, 2018). 

Em geral, há uma série de características que são comuns a todos eles, entre 

os quais estão:  

a. Violação sistemática dos direitos humanos.  

b. Indisciplina.  

c. Pouca instrução militar.  

d. Sem espírito combativo (exceto em raras ocasiões e grupos, como o ADF, 

com uma orientação religiosa muçulmana).  

e. Recursos económicos limitados.  

f. Ligado a atividades ilegais, como o tráfico de minerais, sequestro e caça 

furtiva.  

g.Recrutamento forçado de indivíduos para se tornar parte da milícia, 

especialmente crianças.  

H. Ódios tribais e étnicos fortes e ancestrais (URUGUAI, 2018). 

 No que se refere ao Armamento mais utilizado pela ameaça podemos 

classificar em grupos: 

 A. Armas Individuais: AK-47  

B. Armas coletivas: RPG7, Morteiros 81 y 60 mm., metralhadoras leves e 

pesadas, explosivos caseiros y fúsil sem retrocesso 75 mm (URUGUAI, 2018). 
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2.1.3 MISSÃO DA FORÇA EMPREGADA  

  

O Exército do Uruguai na RDC está presente com um Batalhão de 780 

homens aproximadamente. Tem como missão principal ser a reserva de toda a 

Força Militar que ali existe.  

As Forças Militares Uruguaias devem estar em condições de ser utilizadas em 

qualquer parte do território Congolês em menos de 48 horas, dependendo 

diretamente do Comandante da Força da Missão (Force Commander). 

Dentro das missões realizadas pelo Batalhão, destacam-se: escoltas de 

comboio (logística, valores, ajuda humanitária), escoltas VIPs (dentre elas, o 

Exército do Uruguai é responsável pela segurança do Comandante da Força), 

patrulhas mecanizadas/motorizadas/aerotransportadas/a pé, proteção de Civis, 

dentre outras.   

 

2.1.4  MEIOS PARA O CUMPRIMENTO DA MISSÃO 

  

 Neste capítulo, faremos uma pequena análise dos meios com os que conta o 

Exército do Uruguai para o cumprimento da Missão.   

Começaremos pelo seguinte organograma, onde veremos como está 

organizado para o combate o Batalhão na atualidade. Esta organização pode variar 

em função dos fatores da decisão (missão, inimigo, terreno, tropa, tempo, meios). 

 

FIGURA 1 - Organograma do Batalhão Uruguaio na RDC (URUBATT)  

Fonte: URUGUAI, 2018. 
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Como podemos ver no Organograma acima, o Batalhão adotou uma 

organização flexível, com quatro peças de manobra (duas subunidades 

mecanizadas, e duas motorizadas), onde três delas são Forças de Tarefa, duas 

motorizadas (BRAVO E CHARLIE), uma mecanizada (DELTA).  

As subunidades mecanizadas estão integradas por Viaturas VBR MOWAG 

GRIZZLY, diesel, 6x6, de origem Canadense, adquiridas no ano 2013 e 2014 pelo 

Uruguai. 

Esta viatura tem capacidade de 2 tripulantes e um Grupo de Combate, além 

de contar com uma torre de um metro de diâmetro, com espaço para um atirador, 

com giro assistido, fabricado por Cadillac Gage. O peso da torre quando totalmente 

equipada é de aproximadamente 816 quilos. A torre é fabricada com Cadloy (uma 

marca registrada de Cadillac Gage para uma blindagem de aço especial, tipo 

terciário). Tem como armamento principal 1 Metralhadora Cal. 50 – disparador 

eletrônico e manual, podendo ser removida para o uso em terra. Armamento 

secundário: 1 metralhadora Cal. 7,62 mm. coaxial, também com disparador 

eletrônico e manual, igualmente passível de ser removida para o uso em terra. 

Também possuí um lança-granadas de fumaça, com dois conjuntos de quatro tubos 

de lançamento eletricamente acionados, montados fora da torre e que fornecem uma 

cobertura de 3.200 milésimos (180 º). 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – VBR Mowag Grizzly (Canadá)  FIGURA 3 – VBR Mowag Grizzly (Canadá) 

Fonte: CANADA,1982.     Fonte: URUGUAI, 2018. 
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Dentre as possibilidades dessa viatura, destacam-se: 

a. Apoio de fogo direto em operações de armas combinadas e treinamentos; 

b. Mobilidade e proteção dos Fuz Bld em operações de armas combinadas e  

treinamento; 

c. Mobilidade e proteção para o pessoal de combate engajado em missões de 

reconhecimento e controle relacionados à manutenção da paz, segurança interna e 

outras operações; e 

d. Recuperação e suporte à manutenção integral de primeira linha, capaz de 

operar com tropas blindadas e Mecanizadas com o mesmo grau de mobilidade e 

proteção. (CANADA, 1982). 

Em relação as Viaturas motorizadas, as utilizadas na RDC pelo Exército do 

Uruguai são os camiões URAL 6x6, de Origem Russo, com as seguintes 

características: 

a. Capacidade de Carga: 5.500 kg (Remolque:11500kg) 

b. Peso Aproximado: 5000 kg 

c. Capacidade da cabine: 3 

d. Velocidade: 80 km/h 

e. Motor: V8 Diesel 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – VTP URAL 6x6     FIGURA 5 – VTP URAL 6x6 

Fonte: URUGUAI, 2018.     Fonte: URUGUAI, 2018. 
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Com relação às viaturas leve sobre rodas (VLR), são empregadas camionetes 

S-10 e Toyota, adaptadas com proteção, e capacidade para um GC (-). 

- Armamento: Metralhadoras 7,62 mm  

 

 

 

 

 

 

   

FIGURA 6 – Viatura Leve     FIGURA 7 – Viatura Leve 

Fonte: URUGUAI, 2018.     Fonte: URUGUAI, 2018. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por questionário.  

 

A. Questionário: 

Neste caso a amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais 

que exerceram a função de Comandantes de Batalhão, Oficiais de Operações, 

Comandantes de Subunidade Mecanizada, Comandante de Subunidade Motorizada, 

Comandantes de Pelotão Mecanizado, e comandante de Pelotão Motorizado, que 

participaram em missão de Paz na RDC, entre os anos 2013-2018 (5 anos). O 

estudo foi limitado particularmente a Oficiais formados na Academia Militar do 

Exército Uruguaio. 

Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 110 militares, 

considerando que aproximadamente esse foi o número de Oficiais que ocuparam as 

funções acima descritas nos últimos 5 anos. O Questionário foi enviado a 101 

militares, o que representa 91% do total. 

 A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se 

atingir uma amostra significativa, a fim de chegar ao nível de confiança de 90% e de 

um erro amostral de 5%. Com isso, a amostra ideal é de 79 militares.  
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O questionário foi enviado de forma individual, indireta (e-mail), de maneira a 

não haver interferência de respostas em massa ou influenciadas por episódios 

específicos.  Em relação as respostas, 81 foram os questionários respondidos, não 

havendo necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou 

incompleto. 

A partir do número ideal de amostras, desprende-se que o tamanho amostral 

obtido foi o desejado para o tamanho populacional dos integrantes da mesma, 

evidenciando assim a obtenção de resultados confiáveis. 

Foi realizado um pré-teste com 5 capitães, com experiencia em Missões de 

Paz, atendendo assim aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no 

estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de 

dados.  

Ao final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem 

alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

 

3 RESULTADO E DISCUSÃO 
 

Nos dias atuais, cinco ou dez anos fazem, de fato, muita diferença quando 

nos referimos ao avanço da Indústria bélica, em termos de sua infraestrutura e dos 

fatores geradores de capacidades que compõem os exércitos, sendo um deles, e 

talvez um dos mais importantes, o fator material de uma força militar, principalmente 

quando esta é destinada ao cumprimento de uma missão especifica, como são em 

este tema de estudo, as missões de paz. 

Como foi expressado anteriormente, a população estudada foi aquela que 

esteve em contato direto com os diferentes meios empregados.  

 A primeira pergunta buscou verificar a função que ocupava o respondente na 

Missão. Percebe-se que 66,7% corresponde a elementos de primeira linha 

(Comandantes de pelotão mecanizado), 19% a Comandantes de pelotão 

motorizado, e 14,3% a Comandantes de subunidade mecanizada, como se verifica 

no gráfico 01. 
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Gráfico 01 – Pedido: Função que ocupou em Missão Operativa de Paz (aqueles Oficiais com mas 

de uma Missão, escolher a função ocupada na última). 

Comandantes de batalhão, Oficial de operações, comandantes de subunidades 

mecanizadas, comandantes de subunidades motorizadas, comandante de pelotão 

mecanizado, comandante pelotão motorizado. 

Fonte: O autor. 

 

O segundo item buscou identificar quais viaturas foram as empregadas para 

as diferentes Operações. Podemos ver que, neste quesito, a viatura mas utilizada foi 

o “MOWAG” (viatura blindada sobre rodas), com 66,7% das respostas, em segundo 

lugar as viaturas motorizadas “URAL” com 14,3%. Neste item foi aberto um espaço 

para outras opções, as quais totalizaram 19%. Os resultados são os exibidos no 

gráfico 2. 
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Gráfico 02 – Pedido: Viaturas mecanizadas ou motorizadas com os quais operava sua fracção. 

Respostas: Viatura blindada de transporte de tropas CONDOR, Viaturas blindadas de 

transporte de tropas MOWAG, Viatura de transporte de tropas URAL, Viaturas leves 

sobre rodas, Viatura Blindada sobre Rodas OT 94, maquinaria Engenharia. 

Fonte: O autor. 

 

Quanto a questão de analisar se os materiais existentes foram os adequados 

para a realização das operações de escoltas de comboio, escolta VIP, patrulhas 

mecanizadas/motorizadas, podemos ver que a relação do material com o tipo de 

Operação tem variantes significativas. Abaixo iremos descrever cada uma delas: 

Escolta de Comboio: 

a. Entre, as respostas “adequados” e “regulares”, temos porcentagens iguais 

(38,1%). Tal fato indica a existência da necessidade de melhorias ou de identificar 

quais meios podem aumentar essas capacidades. 

b. Não temos valores no item “não adequada”, já que os outros 23,8% 

referem-se ao valorativo “muito adequado”, conforme o gráfico 3. Esta informação 

evidencia que os meios cumprem sua função neste tipo de operação, contudo, 

poderiam fazê-lo de melhor forma, aumentando suas capacidades.  
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Gráfico 03 – Pedido: Avalie de que forma os Materiais empregados foram os adequados para a 

realização das escoltas de Comboio - Respostas: não adequados/ regulares/ 

adequados/ muito adequados. 

Fonte: O autor. 

 

Uma diferença maior foi detectada quando se avalia o emprego dos meios 

para a realização das escoltas VIP, onde 9% da amostra acredita que os meios 

utilizados nesse momento não foram adequados para esse tipo de operação. Em 

declarações feitas ao longo dos questionários, 60% deste público manifestou que 

não foram adequados para algumas operações particulares, principalmente 

relacionados ao fator terreno, e outros 40% manifestaram que os meios utilizados 

pertenciam a frações independentes, afastadas do batalhão, onde só tinham 

disponíveis um tipo de material (motorizados, mecanizado, viatura leve). 57,1% dos 

respondentes acreditou que os meios foram os “adequados” para operar, 28,6% 

manifestaram que os meios foram “regulares”, e os 4,1% restantes alegaram que os 

meios foram “muito adequados”. Os dados são os constantes do gráfico 4.  
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Gráfico 04 – Pedido: Avalie de que forma os Materiais empregados foram os adequados para a 

realização das escoltas VIP- Respostas: não adequados/ regulares/ adequados/ muito 

adequados. 

Fonte: O autor. 

 

No que se refere a verificar se os materiais empregados para patrulhas 

mecanizadas ou motorizadas foram os adequados, percebe-se que o item “não 

adequado” foi poucas vezes observado (4,1%). O valor que mais chama a atenção é 

de que 23,8% dos militares qualificam esses meios de “regulares”. Vale esclarecer 

que esta situação não afeta o cumprimento deste tipo de operação, mas é 

necessário ter de destacar este ponto, já que este tipo de operação representa 80% 

das realizadas pelo contingente Uruguaio na atualidade. Com esse ponto, podemos 

ver que há necessidade de aumentar essas capacidades de alguma forma, para 

poder deixar esses meios com um valor “adequado”. Porém, aproximadamente 1/6 

das amostras refletiu que os materiais são “muito adequados” para o cumprimento 

das operações. Desta forma, com base no exposto no gráfico 6, é possível inferir 

que os números estão diretamente relacionados aos meios que essa fração possui 

para realizar este tipo de operação. 
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Gráfico 05 – Pedido: Avalie de que forma os Materiais empregados foram os adequados para a 

realização das patrulhas mecanizadas ou motorizadas- Respostas: não adequados/ 

regulares/ adequados/ muito adequados. 

Fonte: O autor. 

 

A análise dirigida para verificar o emprego dos materiais nas Operações de 

proteção de civis apontou, conforme pode-se perceber no gráfico 6, um resultado 

bastante dividido, onde tanto a porcentagem de “Muito adequado” e “não adequado” 

(extremos do gráfico) são iguais, com 14,3% cada. Entretanto, observa-se que 

47,6% dos respondentes acredita que esses meios são os “adequados”, e um 23,8 

que são “regulares”.  
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Gráfico 06 – Pedido: Avalie de que forma os Materiais empregados foram os adequados para a 

proteção de Civis- Respostas: não adequados/ regulares/ adequados/ muito 

adequados. 

Fonte: O autor. 

 

 Para finalizar o questionário, a última pergunta apontou que os respondentes 

optaram por mencionar, a seu critério, quais meios, dispositivos ou materiais 

aumentariam as capacidades dos já existentes. Da análise dessas respostas, temos 

como resultado que existe a necessidade de três item principais: dispositivos de 

visão noturna (33,3%), materiais de comunicações (23,8%), e armamento não letal 

(14,3%). Em menor proporção, ficaram os itens: radares de vigilância terrestre, miras 

termais, proteção blindada e armamento de maior calibre. 
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Gráfico 07 – Pedido: Acorde a sua experiencia que meios aumentariam a capacidade dos já 

existentes, a fim de um melhor cumprimento da missão. - Respostas: dispositivos de 

visão noturna/ radares de vigilância terrestres/ miras termais/ materiais de 

comunicações/ proteção blindada, armamento de maior calibre/ armamento no letal. 

Fonte: O autor. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando o 

conhecimento sobre os meios que possui o Exército do Uruguai para o comprimento 

da Missão de MONUSCO, assim como fazer uma análise de como esses meios se 

comportam para cumprir com as diferentes operações e, talvez o mais importante, 

obter informações de elementos que empregaram esses meios no terreno e que 

manifestaram a necessidade real de materiais para aumentar essas capacidades.  

A revisão da literatura possibilitou concluir que os meios com que se adestra e 

treina o exército no combate convencional cumpre com os requerimentos 

necessários das operações, sendo necessário, simplesmente, adaptar ou organizar 

esses meios em relação a estas atividades, assim como aos demais fatores da 

decisão. 

A compilação de dados permitiu identificar que o emprego dos meios irá variar 

em relação a operação a ser realizada, e que a necessidade para cobrir as 
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insuficiências também é variável. Entretanto, foi identificado que as principais 

necessidades, independentemente da operação, são:  

a. dispositivos de visão noturna, cuja falta impacta na sua capacidade de 

realizar as diferentes Operações, principalmente patrulhas, durante horários de 

pouca luminosidade;  

b. meios de comunicações, aumentando a função de Comando e Controle em 

todas as frações; e 

c. armamento não letal, evitando o uso do armamento com munição real, 

cumprindo com as regras de engajamento do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. 

Alinhado ao descrito acima, surge a necessidade de começar a investigar 

qual desses novos meios, identificados como os que aumentariam a capacidade dos 

já existentes, seriam os ideais para cumprir sua missão em sua plenitude, já 

pensando na evolução do cenário militar. 

Recomenda-se, assim, analisar qual seria a possibilidade de reforçar as 

tropas destacadas na República Democrática do Congo com os meios descritos 

acima, com a finalidade de melhorar de forma considerada as capacidades de 

aqueles elementos.  

Conclui-se, portanto, que existe a necessidade de novos materiais a fim de 

um melhor cumprimento da missão. No entanto, a falta de eles não prejudica as 

operações em seu conjunto. 
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ANEXO - SOLUÇÃO PRÁTICA DE ARTIGO CIENTÍFICO 2018 
 

Título do Trabalho: Verificação do fator material, dentro dos fatores geradores 

de capacidades (DOAMEPI), no ambiente operacional de missão de paz na 

República Democrática do Congo. 

 

Autor: Cap Cav YINSON ARMANDO GUERRERO BRUM.  

Ano: 2018. 

 

Proposta de Materiais e dispositivos que podem ser utilizados a fim de 

aumentar e/o melhorar as capacidades daqueles meios já existentes em Área de 

Missão: 

 

a) Dispositivos de Visão Noturna: logo após o analises dos dados obtidos 

no estudo, constatou-se que o elemento de maior necessidade para a realização das 

operações do URUBATT na RDC  foi a de dispositivos de visão noturna. 

 Hoje, o batalhão conta aproximadamente com oito exemplares deste 

dispositivo (URUGUAI, 2018), algumas das caraterísticas são: 

(1) Modelo: NP 14k 

(2) Origem: Rússia  

(3) Geração: 2  

(4) Distancia visual efetiva: 250 m 

 

FIGURA 1 – Dispositivo de Visão Noturna NP 14 K 

Fonte: URUGUAI, 2018 

 

 

 



27 
 

Atualmente a MONUSCO não exige uma quantidade certa de DVN  

para as tropas destacadas, entretanto a implementação de um dispositivo por Grupo 

seria relevante para aumentar as capacidades operativas no emprego das mesmas. 

 

b) Materiais de Comunicações: foi outro dos itens mencionados como uma  

das principais necessidade para aumentar a capacidade operativa da Força.  

 Mas a quais materiais fazem referencia? Referem-se aqueles necessários 

para as comunicações entre a tripulação da viatura e a tropa desembarcada.  

 Fazendo um estudo do material podemos ver que ele existe, e se encontra 

em excelente estado, além de ser o adequado para aquele ambiente operacional, 

mas podemos concluir que não são todas as viaturas que contam no momento com 

esse tipo de material (atualmente só as VBTP “MOWAG PIRANHA” contam com 

esse sistema), e que seria necessário sua colocação nas Viaturas 5 Ton que 

pertencem a sub unidades motorizadas. 

 O material empregado pertence à família da Rádio Tática 9600, com as 

seguintes caraterísticas: 

(1) origem: Turquia 

(2) banda de frequência: 30-108 Mhz 

(3) canais: 1+ 6 

As propriedades de Configuração são: 

(1) alta confiabilidade: mesmo nas piores condições de guerra e  

ambiente devido a alta confiabilidade fornecida à tecnologia eletrônica e proteção 

contra a guerra eletrônica, algoritmos nacionais de encriptação e salto de frequência; 

(2) possibilidades de transmissão flexível e confiável de dados  

asincronizados / sincronizados; 

(3) operação sincronizada com outras famílias de rádio VHF / FM; 

(4) estrutura robusta adequada a todas as exigências militares; 

(5) estabelecimento de todas as configurações necessárias no campo  

sem a necessidade de ajustes; e 

(6) Design modular que facilita a manutenção e a possibilidade de  

testes internos (BITE). 
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FIGURA 2 – VRC 9612 VHF     FIGURA 3 – Componentes VRC 9612 

Fonte: URUGUAI, 2018.     Fonte: URUGUAI, 2018. 

   

c) Armamento não letal: durante a realização do trabalho acadêmico, por  

meio da compilação de dados foi identificado que o emprego dos meios irá variar em 

relação a operação a ser realizada, e que a necessidade para cobrir as 

insuficiências também é variável. Entretanto, para o cumprimento de algumas 

missões a tropa empregada vai necessitar maior quantidade de armas não Letais. 

Na atualidade o armamento não letal utilizado pelo Batalhão do Uruguai na 

RDC é a Escopeta Remington Wingmaster “GAUGE” 12 milímetros (munição de 

borracha), contando hoje com 20 escopetas dentro de sua organização (URUGUAI, 

2018), sendo as principais características de este armamento: 

(1) Fabricante: Remington Arms Company 

(2) Calibre: 12 mm 

(3) Longitude total: 980 mm 

(4) Peso da Arma: 2,900 kg 

(5) Capacidade de carga: 6 cartuchos + 1  

O modelo da Rémington  870 é um tipo de arma operacional que funciona por  

repetição, tem a revista e a ação de carga e descarga realizada de forma manual e 

voluntariamente pelo atirador através do dispositivo chamado “chimasa” ou controle 

deslizante de carregamento manual.  
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FIGURA 4 – Escopeta Remington Wingmaster 12 mm, utilizada pelo Exército do Uruguai na RDC. 

Fonte: URUGUAI, 2018. 

 A solução mais viável para dar uma pronta resposta, até ser realizado um 

estudo com maior profundidade, e a de aumentar a quantidade de escopetas dentro 

da dotação orgânica de cada fracção (Grupo/Pelotão), a fim de obter um emprego 

eficaz e eficiente da força que realiza uma operação específica.  

A posteriori deve ser realizado um estudo de como pode afetar essa variação 

positiva ou negativamente as capacidades daquela tropa em particular, assim como 

a necessidade (se existir), de realizar variações no quadro complementar da 

Organização Militar. 

  

                 

 

 

 
 

 

 


